Zasadnutie výboru Pozemkového spoločenstva urbáru obce Hladovka zo dňa 4.4.2014

Program: 1. Zahájenie
2. Kontrola predošlých uznesení
3. Konkurz na prenájom poľnohospodárskej pôdy
4. Konkurz na lesnícke práce
5. Doklady na valné zhromaždenie
6. Rôzne
7. Záver
Uznesenie:
1, Zasadnutie zahájil člen výboru poverený zastupovaním predsedu PSU p. Škvarek.
Počet prítomných členov 5, podľa prezenčnej listiny. Schôdza je uznášania schopná.
Schvaľuje: Program zasadnutia výboru, zapisovateľa p. Škvarek, overovateľov: p. Hutlas, p. Bugaj.

Uznesenie trvá: 2, A. Vypracovať právnu analýzu na doriešenie kaucie 24 045€ s PPA Bratislava
a predložiť návrh výboru a ďalšie jednanie.
B. Po súhlase sa neoprávnene vydané podiely za roky 2008-2011 zúčtujú s
podielmi za rok 2013.
C. Doriešiť nesúlad medzi ťažbou a predajom dreva z roku 2013 cca 63m3.
Schvaľuje: Predĺženie termínu na nasledujúcu schôdzu výboru. Zodpovedný p. Kalis.
Berie na vedomie: Odpovede od p. Kalisa na riešenie uznesení.

Schvaľuje: 3, Výsledok konkurzu na prenájom poľnohospodárskej pôdy na rok 2014 p. Marii Beľovej s
cenou 6500 € bez DPH.
Ukladá: Uzavrie zmluvu s víťazom konkurzu p. Beľovou.

Schvaľuje: 4, Výsledok konkurzu na lesnícke pestevné práce na rok 2014.
Víťazom konkurzu na lokalitu Vrch: Korček Martin s cenou 3600 €. Víťazom konkurzu na
lokalitu Bor: Škvarek Karol s cenou 5400 €.
Ukladá: Uzavrie zmluvy s víťazmi konkurzu.

Schvaľuje: 5, A, Predsedajúceho na zhromaždenie p. Škvareka.
B, Verejné hlasovanie za zmluvu, stanovy, hospodárenie za rok 2013 a rozdelenie zisku.
C, Návrh zmluvy a stanov na schválenie zhromaždeniu.
D, Tajné hlasovanie na voľby predsedu spoločenstva.
Berie na vedomie: 6, A. Nevznikla dohoda medi poľovníkmi z Hladovky a Vitanovej.
Schvaľuje: B, Dodatok ku zmluve od firmy TOPSET, navýšenie ceny na 65€ + DPH.

Berie na vedomie: C, Obhliadka ciest Košárková a Lazisková od f. Pamol v rámci riešenia reklamácie.
Schvaľuje: D, Vyhlásenie konkurzu na predaj úžitkového dreva v lokalite Vrch cca 200m3 na deň
18.4.2014.
Ukladá: Vyhlásiť v obecnom rozhlase a vyvesiť oznam na infor. tabuli obce Hladovka.
Schvaľuje: Žiadosť kandidáta do volieb na predsedu spoločenstva p. Karol Harmata.

Zapisovateľ: p. Škvarek

Overovatelia: p. Hutlas
p. Bugaj

